
Inf 07.Vias pedonais 

❖ As vias pedónais são de extrema importância para a população principalmente para a mais idosa 
e para pessoas de mobilidade reduzida. Efectuamos já algumas obras de condicionamento das 
Calçadas: 

Execução 

 
✓ Trav. Caliça (Rigueira) – Fanhões. Intervenção OC-OB 001 a calçada foi nivelada para facilitar o 

acesso de viaturas 
 

✓ Travessa Luís Camões – Fanhões. Intervenção OC-OB 022 executadas as 2 fases previstas que 
recondicionou 50% da calçada que estava em mau estado, a 3  e última fase está prevista em 
breve 
 

✓ Travessa da Caridade – Fanhões. Intervenção OC-OB 021 a calçada foi reparada de um 
abatimento 
 

✓ Avenida Catarina Eufémia – Fanhões. Intervenção OC-OB 029 reparação de calçada em mau 
estado  
 

✓ Travessa do Prior – Fanhões. Intervenção OC-OB 032 OC-OB 043 colocação de pilaretes retirados 
 

✓ Largo António José Simões Fernandes – Fanhões. Intervenção OC-OB 039 reparação de calçada 
 

✓ Travessa do Prior  - Fanhões. Intervenção OC-OB 044 reparação de valete e subida do passeio 
 

✓ Rua do Terreiro – Fanhões. Intervenção OC-OB 048 reparação de calçada em mau estado e 
permitia infiltrações 
 

✓ Travessa das Flores – Fanhões. Intervenção OC-OB 062 reparação de calçada com vários buracos 
e abatimentos 
 

✓ Rua Joaquim Domingos Pereira – Fanhões. Intervenção OC-OB 069 reparação de calçada com 
abatimentos e de galerias de abatimento 
 

 

✓ Rua Joaquim Machado Bento – Fanhões – Intervenção OC-OB 076 reparação de calçada. 
 

✓ Praça 5 de Outubro – Fanhões – Intervenção OC-OB 079 reparação de calçada. 
 

✓ Rua José Machado Bento – Fanhões – OC-OB 131 reparação de calçada. 
 

• Previsto:  

Obras com projecto a executar uma vez que devem contemplar passagem para pessoa com 

mobilidade reduzida. 

 

o Casainhos - OC-OB 028 – Rua da Padaria e OC-OB 054 – Beco dos Brancos 

o Fanhões – OC-OB 111 – Beco sem saída 


